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Povinnosti rodičů 
českých dětí žijících v UK a 
jinde v zahraničí 
CZECH & SLOVAK COMMUNITY AND SCHOOL BRISTOL - CSCS BRISTOL CIC 

 

Je vaše dítě občanem České republiky nebo má případně dvojí občanství?  

Pak se ho může týkat povinná školní docházka trvající v ČR devět let a od 1. 9. 

2017 i povinný poslední rok předškolního vzdělávání, a to i v případě, že Vaše 

dítě chodí do školy ve Velké Británii (nebo kdekoli jinde v zahraničí). 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE OD MŠMT 
• výtah ze školského zákona platného od 1. 9. 2017 s příslušnými odkazy na 

příslušné paragrafy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-

vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017 

 

STRUČNÉ SHRNUTÍ  

POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA V ČR  

Co musím udělat, pokud mé dítě do 31. srpna 2021 dosáhne věku 6 let (nebo je 

starší a dosud jste to neudělali)?  

Během dubna 2021 

A) buď zapsat dítě na základní školu v ČR (základní škola dle vlastního výběru 

po domluvě s ředitelem nebo na tzv. spádovou školu dle případného místa 

trvalého bydliště v ČR) 
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Tato možnost není povinná! Pokud se pro ni rozhodnete, prokazujete řediteli 

školy plnění školní docházky v zahraničí nejméně jednou za dva roky (většinou 

stačí report/vysvědčení ze zahraniční školy).  

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, doporučuji domluvit se na 

podrobnostech s konkrétním ředitelem. Ze zkušenosti víme, že na mnoha školách 

stačí zápis elektronicky a teprve v době vaší přítomnosti v ČR plníte další úřední 

povinnosti – pozor české základní školy většinou od začátku července do 

posledního srpnového týdne mají dovolenou. 

Žák má také právo (ne povinnost) skládat zkoušky z českého jazyka, od 4. 

třídy pak i z vybraných částí vlastivědy a od 6. dějepisu a zeměpisu. Žák pak 

získává průběžně základní vzdělání i v ČR. Škola vám je povinna zdarma zapůjčit 

příslušné učebnice. 

Tato možnost je vhodná, pokud v budoucnosti zvažujete návrat do ČR. 

 

B) nebo oznámit na Ministerstvu školství skutečnost, že vaše dítě plní 

povinnou školní docházku na škole v zahraničí. 

Pokud si nevyberete předchozí komplikovanější možnost s přezkoušením a 

zápisem na kmenové škole v ČR, musíte oznamovat plnění povinné školní 

docházky v zahraničí na Ministerstvu školství (ať už poštou nebo electronicky), a 

to nejméně jednou za dva roky. 

Na MŠMT zasíláte příslušný formulář a report z anglické školy s českým 

překladem (není nutný úřední překlad) viz 

• http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dokladani-plneni-

povinne-skolni-dochazky-zakem-bez-kmenove 

• http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dokladani-plneni-

povinne-skolni-dochazky-zakem-bez-kmenove-1-1 
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Překlad vysvědčení můžete opravdu provést sami, ovšem je 

potřeba počítat s variantou, že v případě pochybností o překladu si ministerstvo 

může vyžádat překlad úřední.  

I v případě dokládání vysvědčení v kmenové škole, ředitel školy je ten, kdo 

rozhoduje o provedení překladu. Zákon nenařizuje notářem ověřené překlady, 

pokud vaše kmenová škola a její ředitel takové překlady vyžaduje, doporučujeme 

najít si jinou školu. Stejně tak, pokud vyžaduje po dítěti při přezkoušení psací 

písmo nebo například přezkoušení častější jak 1x za rok apod. Kmenová škola, 

kterou si vyberete nemusí být v místě vašeho bydliště. Dnes existují v ČR i školy, 

které jsou svými programy zaměřeny na žáky žijící v zahraničí, přezkoušení 

probíhají i online a na zakládě portfolia, hodnocení rodiče a sebehodnocení jako 

např. Škola na konci světa v Březové  http://www.zsbrezova.eu/skola/zapis-do-

1-rocniku nebo Základní škola Hučák s Jesenským plánem v Hradci 

Králové http://hucak.cz/zahranicni-vzdelavani/. Zájem o tyto školy je velký a je 

možné, že strávíte i rok na čekací listině. Samotná žádost o přestup na jinou školu 

v ČR je ovšem jednoduchý proces, který je možný vyřídit během pár dní.   

 

POVINNÝ POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí, které 

dosáhly do 31. 8. 2021 věku 5 let a zároveň jsou: 

• státními občany České republiky nebo občany jiného členského státu Evropské 

unie, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů 

Pokud nepobýváte delší dobu v ČR, tato povinnost se vás nejspíše netýká, přesto 

MŠMT doporučuje i v těchto případech kontaktovat spádovou mateřskou 

školu/ městský n. obecní úřad a oznámit dlouhodobý pobyt dítěte v zahraničí, 

a to během prvních 14 dní měsíce května. 

Jen tak se vyhnete zdlouhavým vyjednáváním s mateřskou školou či úřady. 
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POZOR! 

Zanedbání povinnosti oznámit vzdělávání dítěte v zahraničí může vést k 

podezření na zanedbání péče o povinnou školní docházku žáka, což je 

považováno za přestupek a můžete dostat pokutu až 5000 Kč, případně to může 

vést až k podání trestního oznámení na zákonného zástupce žáka na Policii ČR. 

„Školský zákon“ - zákon 561/2004 Sb.: https://www.msmt.cz/dokumenty-

3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020 
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